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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la protecția socială pentru toți, inclusiv pentru lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă
(2013/2111(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 3 alineatul (3) și articolul 6 alineatul (3) din Tratatul privind 
Uniunea Europeană (TUE),

– având în vedere articolele 9, 53, 151 și 157 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE),

având în vedere articolele 5, 15, 16, 27, 31, 34 și 35 din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene,

– având în vedere articolele 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 19 și 23 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere Convenția nr. 102 (1952) a Organizației Internaționale a Muncii (OIM) 
privind standardele minime de securitate socială,

– având în vedere Convenția nr. 117 (1962) a OIM privind politica socială (obiective și 
norme de bază),

– având în vedere Convenția nr. 121 (1964) privind prestațiile pentru accidente de muncă;
Convenția nr. 128 (1967) privind prestațiile pentru invaliditate, bătrânețe și urmași;
Convenția nr. 130 (1969) privind îngrijirile medicale și indemnizațiile de boală; Convenția 
nr. 168 (1988) privind promovarea angajării si protecția contra șomajului; și Convenția nr. 
183 (2000) privind revizuirea Convenției (revizuită) asupra protecției maternității ale 
OIM,

– având în vedere recomandarea OIM din 2012 privind nivelurile naționale de protecție 
socială,

– având în vedere raportul OIM din 2010 privind securitatea socială globală (2010/11) 
intitulat „Providing coverage in times of crisis and beyond” (Asigurarea protecției sociale 
pe timp de criză și ulterior)1,

– având în vedere raportul OIM din noiembrie 2003 intitulat „Social protection: a life cycle 
continuum investment for social justice, poverty reduction and development” (Protecția 
socială: o investiție continuă pe durata întregului ciclu de viață pentru justiție socială, 
reducerea sărăciei și dezvoltare)2,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al 

                                               
1 http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_142209/lang--en/index.htm.
2 http://www.ilo.org/public/english/protection/download/lifecycl/lifecycle.pdf.
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Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială1,

– având în vedere Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile 
care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE a 
Consiliului2,

– având în vedere Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a 
unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în 
muncă și ocuparea forței de muncă3,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 24 iunie 1992 privind criteriile comune 
referitoare la resurse și prestații suficiente în sistemele de protecție socială (92/441/CEE)4,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 27 iulie 1992 privind convergența 
obiectivelor și a politicilor de protecție socială (92/442/CEE)5,

– având în vedere concluziile Consiliului din 17 decembrie 1999 privind întărirea cooperării 
în vederea modernizării și îmbunătățirii protecției sociale6,

– având în vedere Raportul din 10 februarie 2011 al Comitetului pentru protecție socială 
intitulat „Evaluarea dimensiunii sociale a Strategiei Europa 2020”7,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată „Europa 2020: o 
strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” 
(COM(2010)2020),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 16 februarie 2012 intitulată „Carte albă – O 
agendă pentru pensii adecvate, sigure și viabile” (COM(2012)0055),

– având în vedere analiza Comisiei din 8 ianuarie 2013 intitulată „Ocuparea forței de muncă 
și evoluțiile sociale în Europa în 2012”8,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 august 2012 intitulată „Protecția socială în 
cadrul activităților de cooperare pentru dezvoltare ale Uniunii Europene” 
(COM(2012)0446),

– având în vedere Cartea verde a Comisiei din 22 noiembrie 2006 intitulată „Modernizarea 
dreptului muncii pentru a face față provocărilor secolului XXI” (COM(2006)0708),

– având în vedere Avizul Comitetului Economic și Social European din 29 aprilie 2010 

                                               
1 JO L 166, 30.4.2004, p. 1.
2 JO L 180, 15.7.2010, p. 1.
3 JO L 303, 2.12.2000, p. 16.
4 JO L 245, 26.8.1992, p. 46.
5 JO L 245, 26.8.1992, p. 49.
6 JO C 8/05, 12.1.2000, p. 7.
7 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st06/st06624-ad01.en11.pdf.
8 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7315.
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intitulat „Noi tendințe ale activităților independente: cazul particular al muncii autonome 
dependente din punct de vedere economic” (SOC/344)1,

– având în vedere Avizul Comitetului Economic și Social European din 21 martie 2013 
intitulat „Utilizarea abuzivă a statutului de lucrător independent” (INT/628)2,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 octombrie 2008 referitoare la o recomandare 
a Comisiei privind incluziunea activă a persoanelor excluse de pe piața muncii 
(COM(2008)0639) și Rezoluția sa din 6 mai 2009 referitoare la incluziunea persoanelor 
excluse de pe piața muncii3, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 octombrie 2009 (COM(2009)0545) și 
Rezoluția sa din 20 mai 2010 privind sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice 
pentru o economie în redresare4, 

– având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2010 referitoare la contractele atipice, securizarea 
parcursului profesional, flexisecuritate și noile forme de dialog social5, 

– având în vedere Rezoluția sa din 15 martie 2006 privind protecția socială și integrarea 
socială (2005/2097(INI))6,

– având în vedere Rezoluția sa din 20 octombrie 2010 referitoare la rolul venitului minim în 
lupta împotriva sărăciei și în promovarea unei societăți incluzive în Europa7,

– având în vedere Rezoluția sa din 11 septembrie 2013 referitoare la combaterea șomajului 
în rândul tinerilor: posibile soluții (2013/2045(INI))8,

– având în vedere Rezoluția sa din 9 octombrie 2008 referitoare la accelerarea luptei 
împotriva muncii nedeclarate9,

– având în vedere Rezoluția sa din 23 mai 2007 privind promovarea muncii decente pentru 
toți10,

– având în vedere Rezoluția sa din 11 iulie 2007 privind modernizarea dreptului muncii 
pentru a răspunde provocărilor secolului al XXI-lea11,

– având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2011 referitoare la viitorul serviciilor sociale de 

                                               
1 CESE 639/2010 – SOC/344.
2 CESE 2063/2012 – INT/628.
3 JO C 212 E, 5.8.2010, p. 23.
4 JO C 161 E, 31.5.2011, p. 112.
5 JO C 351 E, 2.12.2011, p. 39.
6 JO C 291 E, 30.11.2006, p. 304.
7 JO C 70 E, 8.3.2012, p. 8.
8 Texte adoptate, P7_TA(2013)0365.
9 JO C 9 E, 15.1.2010, p. 1.
10 JO C 102 E, 24.4.2008, p. 321.
11 JO C 175 E, 10.7.2008, p. 401.



PE519.788v01-00 6/15 PR\1004729RO.doc

RO

interes general1,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 noiembrie 2011 referitoare la Platforma europeană de 
combatere a sărăciei și a excluziunii sociale (2011/2052(INI))2, 

– având în vedere Rezoluția sa din 21 mai 2013 referitoare la o agendă pentru pensii 
adecvate, sigure și viabile (2012/2234(INI))3, 

– având în vedere Rezoluția sa din 12 iunie 2013 referitoare la Comunicarea Comisiei 
intitulată „Către investiții sociale pentru promovarea creșterii și coeziunii – inclusiv 
implementarea Fondului social european pentru perioada 2014-2020” (2013/2607(RSP))4,

– având în vedere studiul intitulat „Social protection rights of economically dependent 
self-employed workers” (Drepturile de protecție socială ale lucrătorilor care desfășoară o 
activitate independentă dependenți din punct de vedere economic), comandat de Comisia 
pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, mai 20135,

– având în vedere raportul particularizat al Fundației Europene pentru Îmbunătățirea 
Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) din 2013 intitulat „Self-employed or not 
self-employed? Working conditions of economically dependent workers” (Activități 
independente sau neindependente? Condițiile de muncă ale lucrătorilor dependenți din 
punct de vedere economic)6,

– având în vedere raportul Eurofound din 2 martie 2009 intitulat „Self-employed workers:
industrial relations and working conditions” (Lucrătorii independenți: relațiile industriale 
și condițiile de muncă)7,

– având în vedere raportul comparativ al Eurofound din aprilie 2013 intitulat „Social 
partners’ involvement in unemployment benefit regimes in Europe” (Implicarea 
partenerilor sociali în regimurile prestațiilor de șomaj din Europa)8,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, 
precum și avizul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A7-0000/2013),

A. întrucât dreptul la securitatea socială este un drept uman fundamental și întrucât acesta 
face parte integrantă din modelul social european; întrucât Organizația Internațională a 
Muncii (OIM) a adoptat recomandările privind nivelurile naționale de securitate socială 
care vizează garantarea dreptului fundamental al oricărei persoane la securitate socială și 
la un nivel de viață care respectă demnitatea umană;

                                               
1 JO C 33 E, 5.2.2013, p. 65.
2 Texte adoptate, P7_TA(2011)0495.
3 Texte adoptate, P7_TA(2013)0204.
4 Texte adoptate, P7_TA(2013)0266.
5 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=92570.
6 http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1366.htm.
7 http://www.eurofound.europa.eu/comparative/tn0801018s/tn0801018s.htm.
8 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1206018s/tn1206018s_3.htm.
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B. întrucât protecția socială este o investiție umană care permite adaptarea la evoluția pieței 
muncii, combaterea sărăciei și a excluziunii sociale și integrarea pieței muncii; întrucât 
securitatea socială joacă un rol de stabilizare a economiei și este un factor anticiclic 
datorită căruia cererea și consumul interne cresc;

C. întrucât, pentru a depăși criza, statele membre și-au redus semnificativ finanțele publice în 
momentul în care, din cauza unei creșteri spontane a numărului de șomeri, protecția lor 
socială trebuie consolidată, în timp ce bugetele naționale pentru asigurarea protecției 
sociale s-au confruntat cu o dificultate suplimentară întrucât contribuțiile s-au micșorat 
după pierderea locului de muncă care a afectat numeroase persoane sau după diminuarea 
salariilor, punând astfel cu adevărat în pericol modelul social european;

D. întrucât asigurarea protecției sociale în statele membre ale UE rămâne încă insuficientă;
întrucât cazurile de abuz ale lucrătorilor vulnerabili în UE sunt încă frecvente și întrucât 
segmentarea piețelor muncii, cu niveluri de protecție foarte variabile în funcție de 
diversele tipuri de contracte și de rapoarte de muncă, este în continuare o realitate 
frapantă, având ca rezultat o inadaptare și o inegalitate sociale;

E. întrucât majoritatea sistemelor tradiționale de securitate socială și, în special, asigurarea 
protecției sociale, precum și dreptul muncii, sunt concepute pentru a garanta drepturile 
sociale și ale muncii salariaților, riscul există decât în momentul unei schimbări în natura 
locului de muncă, și, din ce în ce mai mult în cazul unei activități independente, noile 
grupuri de lucrători nu beneficiază de protecție socială adecvată;

F. întrucât este indispensabil să se definească în mod clar falsa activitate independentă și să 
se prevină eventuale abuzuri în vederea evitării oricărei încălcări a drepturilor sociale ale 
lucrătorilor, orice denaturare a concurenței și orice risc de dumping social;

G. întrucât evoluția condițiilor de muncă ale lucrătorilor care desfășoară o activitate 
independentă și care sunt dependenți din punct de vedere economic, nu diferă radical de 
cele ale salariaților, drepturile lor la securitate socială și a muncii ar trebui să semene mai 
mult cu cele ale salariaților;

Securitatea socială pentru toți

1. subliniază necesitatea de a dezvolta și de a moderniza sistemele de protecție socială în 
vederea garantării unei protecții sociale adecvate pentru toți, întemeiată pe principiile 
accesului universal și al nediscriminării și pe capacitatea de a reacționa cu flexibilitate la 
evoluțiile demografice și ale pieței muncii;

2. invită statele membre să asigure finanțarea responsabilă și durabilă a sistemelor de 
securitate socială, în special în perioada de criză economică, în vederea garantării 
caracterului adecvat al prestațiilor sociale, fără a uita că unul dintre factorii cei mai
importanți ai investițiilor sociale este că acestea permit concilierea obiectivelor sociale și 
economice; consideră, prin urmare, că ele nu ar trebui considerate cheltuieli, ci mai 
degrabă o investiție;

3. invită statele membră să garanteze nivelul național al protecției sociale care asigură cel 
puțin o protecție a principalelor surse de venituri în țară și accesul la avantaje sociale de 
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bază, în special în caz de boală, șomaj, maternitate și handicap, ceea ce ar permite 
combaterea sărăciei și a excluziunii sociale în statele membre; invită, de asemenea, statele 
membre să elaboreze strategii de dezvoltare a securității sociale conform propunerilor 
OIM;

4. subliniază că o protecție socială eficace ar trebui să includă măsuri care vizează 
promovarea participării beneficiarilor pe piața muncii și că o reducere a nivelului de 
protecție socială nu ar stimula ocuparea forței de muncă;

5. invită statele membre să depună mai multe eforturi în vederea creării de locuri de muncă 
pentru tineri și să se asigure că tinerii lucrători nu sunt discriminați prin limitarea 
drepturilor lor la securitate socială;

6. invită statele membre să asigure în special securitatea socială a grupurilor celor mai 
vulnerabile – șomerii, persoanele cu handicap, familiile monoparentale, tinerii, 
pensionarii, tinerele familii și alții; invită, de asemenea, statele membre, să se asigure că 
serviciile sociale devin mai accesibile pentru grupurile de persoane cele mai vulnerabile și 
persoanele care au nevoie de îngrijiri pe termen lung, în special în zonele rurale;

7. invită statele membre și Comisia să adopte măsuri pentru a combate discriminarea 
femeilor pe piața muncii, precum și măsuri privind protecția socială astfel încât salariile 
femeilor pentru aceeași activitate și prestațiile lor sociale să nu fie mai mici decât cele ale 
bărbaților și protecția maternității să fie asigurată; invită, de asemenea, Consiliul să 
urgenteze adoptarea Directivei privind concediul prenatal și postnatal;

8. invită statele membre să adopte măsuri concrete pentru combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale, inclusiv un venit minim adecvat și un sistem de securitate socială, 
bazate pe diverse practici naționale: convențiile colective sau legislația națională;

9. invită statele membre să intensifice combaterea muncii nedeclarate și precare și să 
garanteze o protecție socială adecvată pentru toți lucrătorii; consideră, în plus, că trebuie 
condamnate cazurile în care, pentru a face economii, recrutarea normală este înlocuită cu 
bună știință cu contracte de muncă atipice, reducând în același timp securitatea socială a 
lucrătorilor;

10. invită Comisia să examineze reglementarea privind coordonarea sistemelor de securitate 
socială și atrage atenția statelor membre cu privire la faptul că, în vederea limitării 
abuzurilor privind prestațiile sociale, nu trebuie aplicate măsuri discriminatorii de 
protecție socială lucrătorilor mobili; consideră în schimb că toți lucrătorii mobili ar trebui 
să dispună de aceleași drepturi la securitate socială și să aibă posibilitatea de a fi asigurați;

11. invită Comisia să examineze, din punctul de vedere al Uniunii Europene, dacă, în urma 
schimbărilor recente survenite în legislația muncii în statele membre care vizau creșterea 
flexibilității pieței muncii, securitatea socială a angajaților a fost diminuată și dacă 
principiile flexibilității și securității au fost încălcate;

12. îndeamnă Comisia să includă în toate propunerile cele patru obiective stabilite în agenda 
OIM privind munca decentă și să includă în examinarea anuală a creșterii obiective 
stabilite în recomandarea OIM privind nivelurile naționale de protecție socială, astfel încât 
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acestea din urmă să fie garantate tuturor lucrătorilor în Europa, pe întreaga durată a vieții 
lor;

Securitatea socială a lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă

13. subliniază că activitatea independentă trebuie în mod cert să fie recunoscută ca fiind o 
măsură de flexibilitate a pieței muncii care să favorizeze crearea de locuri de muncă și 
reducerea șomajului și că evoluția pozitivă trebuie însoțită de măsuri adecvate de protecție 
socială a lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă;

14. subliniază necesitatea de a dispune de informații statistice actualizate și mai detaliate 
decât cele disponibile în prezent, care ar putea fi utilizate în diverse aspecte ale 
supravegherii și evaluării importanței economice a lucrătorilor care desfășoară o activitate 
independentă și a grupurilor lor diverse, precum și poziția pe piața muncii în funcție de 
sector, statut social, vârstă și sex;

15. atrage atenția asupra faptului că lipsa unei definiții clare a activității independente 
complică semnificativ coordonarea securității sociale a lucrătorilor care desfășoară o 
activitate independentă între statele membre și poate limita, prin urmare, libertatea de 
circulație a lucrătorilor;

16. invită Comisia să elaboreze un cadru conceptual care ar putea să definească din punct de 
vedere juridic natura și diversele forme ale muncii atipice în general și ale activității 
independente, elementul cel mai des răspândit al acestei munci atipice, aplicând astfel 
dreptul muncii și măsurile de protecție socială în funcție de formele sale de muncă și 
prevăzând posibilitatea de a reglementa cum se cuvine securitatea socială a lucrătorilor 
care desfășoară o activitate independentă; consideră, de asemenea, că trebuie identificată 
în mod clar falsa activitate independentă, iar angajatorii trebuie sancționați dacă sunt 
constatate astfel de cazuri;

17. îndeamnă statele membre să se asigure că activitatea independentă nu devine un 
instrument de concurență neloială, nici un mijloc de a împiedica lucrătorii să beneficieze 
de securitatea socială și a muncii și că drepturile sociale și ale muncii ale lucrătorilor care 
desfășoară o activitate independentă depind cât mai puțin posibil de statutul lor: salariat 
sau lucrător care desfășoară o activitate independentă; pe de altă parte, solicită ca 
asimilarea lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă cu salariații să fie evitată, 
astfel încât să se mențină avantajele activității independente și ale activității economice de 
acest tip și să contribuie la dezvoltarea spiritului de întreprindere și a calității serviciilor;

18. invită statele membre să dezvolte protecția socială privind pensiile, handicapul, concediul 
de maternitate/paternitate, șomajul, astfel încât aceasta să fie mai bine adaptată lucrătorilor 
care desfășoară o activitate independentă, în special celor a căror activitate este similară 
activității salariaților;

19. invită statele membre și Comisia să se asigure că persoanele care doresc să dobândească 
statutul de lucrător care desfășoară o activitate independentă primesc în mod obligatoriu 
informațiile adecvate privind modificările protecției lor sociale și a dreptului muncii 
aplicabil, precum și alte drepturi și obligații legate de activitatea lor economică, care vor 
rezulta din dobândirea acestui statut;
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20. invită statele membre și Comisia să asocieze partenerii sociali unui proces de dezvoltare și 
de modernizare a protecției sociale și să dezvolte dialogul social la nivel european și 
național; invită, de asemenea, partenerii sociali să înscrie pe ordinea de zi aspectele 
privind drepturile muncii și protecția socială a lucrătorilor care desfășoară o activitate 
independentă; 

21. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
statelor membre și parlamentelor.
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EXPUNERE DE MOTIVE 

I. Securitatea socială pentru toți 

Protecția socială se află în centrul modelului social european. Funcția sa principală este 
promovarea incluziunii sociale și a justiției sociale, protejarea veniturilor și garantarea 
serviciilor privind educația și asistența medicală de înaltă calitate pentru toți. Politica de 
protecție socială ține de responsabilitatea fiecărui stat membru, conform principiului 
subsidiarității. Totuși, la nivelul UE, a fost instituită o metodă deschisă de coordonare, proces 
voluntar de cooperare bazat pe acceptarea unor obiective și indicatori comuni. Unul dintre 
principalele obiective ale protecției sociale este sporirea echității serviciilor, promovând în 
același timp incluziunea socială și coeziunea, piloni esențiali ai creșterii favorabile incluziunii 
și durabile și ai reducerii sărăciei. Aceste obiective își găsesc în mod natural originea în 
valorile fundamentale ale Uniunii Europene1.

Societățile au nevoie de o protecție socială eficace pentru a scoate în evidență 
provocările globalizării și pentru a se adapta la schimbări. Asigurarea socială, care depinde de 
muncă, rămâne un element-cheie al sistemelor de securitate socială, însă ea nu este încă 
garantată pentru toți rezidenții. În conformitate cu Convenția nr. 102 a Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM) privind securitatea socială (standard minim), care vizează toate 
domeniile de securitate socială la nivelul minim de prestații, protecția socială universală nu 
este încă accesibilă pentru toți. În consecință, este indispensabil să se garanteze fiecărei 
persoane nivelul național de protecție socială. Nivelul de protecție socială (în limba engleză:
Social Protection Floors), în calitate de politică socială integrată, vizează garantarea venitului 
și a accesului la servicii sociale de bază pentru toți rezidenții, acordând o atenție deosebită 
grupurilor celor mai vulnerabile (șomeri, persoane cu handicap, familii monoparentale, tineri, 
pensionari, familii tinere etc.). De asemenea, trebuie garantat venitul minim, care joacă un rol 
important în redistribuirea bogățiilor, asigurând solidaritatea și justiția socială și care, în 
special în timp de criză, își asumă o funcție anticiclică prin furnizarea unor fonduri 
suplimentare pentru stimularea cererii și a consumului interne.

Prestațiile de securitate socială pot fi considerate adecvate dacă permit atingerea 
rezultatelor scontate ale unei politici sociale, de exemplu, dacă permit îndeplinirea nevoilor 
persoanelor prin combaterea principalelor riscuri și dacă contribuie la stabilirea raportului 
dintre nivelul prestațiilor sociale și al impozitelor sau contribuțiilor vărsate pe întreaga 
perioadă a vieții, ceea ce ar putea fi considerat drept o adecvare socială „echitabilă”.

Sistemele de securitate socială din Europa ar trebui să ajute la protejarea împotriva 
riscurilor și a veniturilor mici, precum și la reducerea inegalităților în statele membre ale UE.
Totuși, având în vedere dificultățile economice persistente legate de criza financiară, este 
necesar să se abordeze aspecte dificile privind finanțarea sistemelor. Pe perioada crizei 
economice, finanțele publice ale statelor membre ale UE au fost reduse, în timp ce numărul 
șomerilor care au nevoie de sprijin social a crescut. În plus, creșterea semnificativă a 
șomajului și diminuarea salariilor au provocat reducerea contribuțiilor de asigurări sociale, 
amenințând astfel modelul social european. Ar trebui subliniat, de asemenea, că, din cauza 
presiunii exercitate asupra bugetelor naționale a reducerii pensiilor și a altor prestații sociale, 
                                               
1 Comunicarea Comisiei din 20 august 2012 privind protecția socială în cadrul activităților de cooperare pentru 
dezvoltare ale Uniunii Europene (COM(2012)446).
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persoanele cele mai vulnerabile au fost afectate și s-au aflat sub pragul sărăciei. Astfel, în 
efortul de a depăși criza, atunci când a fost acordată prioritate consolidării fiscale, 
dimensiunea politicilor sociale nu a fost suficient luată în considerare, iar statele membre nu 
au acordat o atenție suficientă obiectivelor sociale în materie de ocupare a forței de muncă și 
de educație prevăzute în Strategia Europa 2020 și, în special, reducerii sărăciei și excluziunii 
sociale.

În vederea garantării unei protecții sociale durabile și eficace ținând cont de propunerile 
OIM, statele membre ar trebui să elaboreze și să instituie strategii naționale de dezvoltare a 
securității sociale. Unul dintre obiectivele cele mai importante ale strategiei de dezvoltare 
socială ar trebui să fie garanția investițiilor sociale și a eficacității lor, întrucât facilitează 
coordonarea obiectivelor sociale economice. În consecință, ele nu ar trebui considerate 
cheltuieli, ci mai degrabă o investiție care favorizează performanțe mai bune și o creștere 
economică durabilă.

II. Lucrătorii care desfășoară o activitate independentă și protecția lor socială

1. Importanța activității independente ca formă de ocupare a forței de muncă, dezvoltarea sa 
și noile sale forme

Inițiativa emblematică a Strategiei Europa 2020 intitulată „O agendă pentru noi 
competențe și locuri de muncă” recunoaște că activitatea independentă este un factor 
important pentru crearea de locuri de muncă, impunând statelor membre să elimine măsurile 
prin descurajarea activității independente.

Activitatea independentă cunoaște o dezvoltare rapidă, adoptând o varietate de noi 
forme. În 2012, 32,8 % milioane de persoane din UE erau lucrători care desfășurau o 
activitate independentă, reprezentând 15 % din forța de muncă totală a UE. În Grecia, Italia, 
Portugalia și România, munca independentă este cea mai răspândită. Această formă de 
activitate este cea mai răspândită în Luxemburg, Danemarca, Estonia și Lituania1. Rezoluția 
din 6 iulie 2010 a Parlamentului European subliniază că activitatea independentă câștigă 
popularitate, în special în rândul tinerilor și al femeilor, precum și în calitate de activitate de 
tranziție între statutul de angajat și pensionare2.

În cursul ultimelor decenii, structura categoriei lucrătorilor care desfășoară activități 
independente s-a modificat în mod semnificativ. Categoria lucrătorilor care desfășoară 
activități independente este foarte eterogenă în funcție de rolul lor pe piața muncii și de natura 
activității lor. Trebuie diferențiată categoria lucrătorilor care desfășoară o activitate 
independentă și care sunt dependenți din punct de vedere economic pentru a înțelege mai bine 
evoluția activității independente care, ca urmare a marilor schimbări sociale și economice, 
depășește formele activității independente tradițional recunoscute în țările UE3.

                                               
1 Ancheta UE privind forța de muncă, 2012;
2 Texte adoptate, P7_TA(2010)0263.
3 Avizul Comitetului Social și Economic European din 29 aprilie 2010 intitulat „Noi tendințe ale activităților 
independente: cazul particular al muncii autonome dependente din punct de vedere economic” 
(SOC/344).(SOC/344).
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3. Nu există nicio definiție clară a activității independente, recunoscută la nivel european
Nu numai că nu există, la nivelul UE, o definiție universal admisă a activității 

independente, însă situația este și mai complicată din cauza diversității formelor activității 
independente. Definiția furnizată de OIM în „Clasificarea internațională după statutul 
profesional” prezintă activitatea cu titlu independent ca o activitate a cărei remunerare este 
direct dependentă de beneficiile care provin din bunuri sau servicii prestate. Din punct de 
vedere istoric, se diferențiază trei grupuri principale de lucrători care desfășoară o activitate 
independentă: microîntreprinderile, micile întreprinderi și liber profesioniștii.

În sens literal, lucrătorii care desfășoară o activitate independentă sunt cei care lucrează 
mai mult pentru ei înșiși decât pentru terțe părți. Deși această definiție pare foarte simplă, 
trebuie observat că activitatea independență cuprinde o diversitate cu mult mai vastă de 
situații sociale și economice care nu pot fi tratate în același mod.

În prezent nu există nicio definiție clară, aplicată în întreaga Uniune Europeană, care ar 
stabili o diferență precisă între, pe de o parte, lucrătorii onești care desfășoară o activitate 
independentă pentru ei înșiși și, pe de altă parte, falșii lucrători care desfășoară o activitate 
independentă. Fiecare autoritate competentă și fiecare organism individual utilizează propriul 
cadru juridic și de reglementare, care poate varia în funcție de competența și de domeniul 
politic (legi fiscale, securitate socială, dreptul afacerilor, piața muncii, asigurarea)1.

Nu există nicio definiție clară a activității independente care este dependentă din punct 
de vedere economic. Numai câteva țări europene au adoptat o categorie intermediară între 
lucrătorii care desfășoară activități independente și salariați. Obiectivul principal al unei astfel 
de regularizări este de a garanta o mai bună protecție a acestei categorii intermediare, fără a-i 
asimila totuși salariaților.

4. Securitatea socială a lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă: raționament 
general privind această problemă

Dezvoltarea autoantreprenoriatului ridică un anumit număr de probleme privind dreptul 
muncii și protecția socială a lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă. Sistemele 
tradiționale de securitate socială din Europa au fost proiectate întotdeauna pentru protecția 
salariaților și au fost parțial adaptate acesteia, fapt ce este încă valabil în mare măsură. Prin 
urmare, ele sunt greu de adaptat lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă.

Dacă se rezumă politica statelor membre ale UE cu privire la lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă, se dovedește că lucrătorii respectivi sunt victime ale discriminării 
și/sau dispun de o protecție inferioară în anumite țări, din cauza contribuțiilor sociale mai 
ridicate sau invers, din cauza unor contribuții mai puțin ridicate care oferă o asigurare a 
protecției sociale mai mică. Danemarca este probabil una dintre cele mai bune excepții în care 
lucrătorii care desfășoară o activitate independentă au aceleași drepturi ca salariații2.

Politica de protecție socială privind lucrătorii care desfășoară o activitate independentă 
este complicată pentru că acest grup este foarte eterogen, astfel cum se menționează mai sus.

                                               
1 Avizul Comitetului Social și Economic European din 21 martie 2013 referitor la utilizarea abuzivă a statutului
de lucrător independent, (INT/628).
2 Analiza observatorului european privind ocuparea forței de muncă (2010).



PE519.788v01-00 14/15 PR\1004729RO.doc

RO

În consecință, măsurile de securitate socială aplicate uneia dintre părțile acestui grup pot fi 
neraționale și inacceptabile pentru o altă parte. Grupul de lucrători care desfășoară o activitate 
independentă cuprinde, de asemenea, atât persoanele apte să aibă grijă de ele însele sau 
profesioniștii din anumite sectoare care primesc o remunerație considerabilă, cât și persoanele 
a căror activitate sau prestații efectuate depind de un singur client și de cele a căror activitate 
nu diferă de activitatea salariată. În primul caz, măsurile de securitate socială aplicate 
salariaților pot fi excesive și inacceptabile iar în al doilea caz, există un risc ca salariații să nu 
fie protejați în mod adecvat împotriva riscurilor sociale.

5. Utilizarea abuzivă a statutului de activitate independentă
OIM a avertizat în prealabil cu privire la eventualele utilizări abuzive ale anumitor 

forme de activitate independentă, care ignoră drepturile lucrătorilor și protecția comunitară 
garantate în mod normal prin relațiile de muncă. Aceste abuzuri au forme diferite, variind de 
la fraudă în ceea ce privește contribuțiile de asigurări sociale, trecând prin fraudă fiscală, 
eludarea dreptului muncii, până la munca fără forme legale. Este vorba despre o denaturare 
gravă a concurenței în detrimentul adevăraților lucrători care desfășoară o activitate 
independentă.

Lucrătorii care desfășoară o activitate independentă au dreptul de a decide în mod liber 
să exercite o activitate nesalariată, dar trebuie să fie informați cu privire la o eventuală 
reducere a protecției lor sociale. Trebuie observat faptul că există o problemă în continuă 
creștere în ceea ce privește „falșii” lucrători care desfășoară o activitate independentă, care 
sunt deseori obligați de către angajatorul lor să lucreze în condiții mizere. Prin urmare, este 
necesar să se amintească dispozițiile din Rezoluția Parlamentului European din 6 iulie 2010, 
care subliniază că dreptul fundamental ar trebui garantat tuturor lucrătorilor, indiferent de 
statutul lor.

6. Drepturile la securitate socială ale lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă 
sunt inferioare

În numeroase state, lucrătorii care desfășoară o activitate independentă nu sunt afiliați 
decât parțial la sistemul de pensii. Această dispoziție poate fi justificată dacă se aplică unui 
grup de profesioniști care primesc o remunerație considerabilă și sunt apți să aibă grijă de ei 
înșiși, dar când este vorba despre lucrătorii care desfășoară o activitate independentă și care 
sunt dependenți din punct de vedere economic sau, mai mult, de falși lucrători care desfășoară 
o activitate independentă, această dispoziție reprezintă un risc de sărăcie la o vârstă înaintată 
din cauza contribuțiilor scăzute și, în consecință, a pensiilor mici rezultate. Un argument 
similar se aplică pensiei de invaliditate.

De asemenea, lucrătorii care desfășoară o activitate independentă sunt mai puțin 
protejați în caz de maternitate/paternitate. Ei nu dispun încă de drepturi adecvate la concedii 
de maternitate și paternitate și de alte drepturi conexe (de exemplu: Cipru, Țările de Jos, 
Regatul Unit, Polonia).1. În acest caz, ar trebui acordată o atenție deosebită protecției sociale a 
lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă. Studiile și analizele recente2 confirmă 
recomandarea de armonizare a sistemului de protecție a maternității/paternității pentru 
lucrătorii care desfășoară o activitate independentă cu cel pentru salariați.
                                               
1 Raportul Comisiei intitulat „Fighting Discrimination on the Grounds of Pregnancy, Maternity and Parenthood”, 
Comisia Europeană, DG Justiție, noiembrie 2012, p. 29.
2 „Lucrătorii independenți: relațiile industriale și condițiile de muncă”, Eurofound 2009, p. 76.
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Lucrătorii care desfășoară o activitate independentă sunt încă protejați la un nivel 
inferior în caz de șomaj. Contribuțiile la ajutorul de șomaj se aplică în special salariaților. 
Numai anumite țări cu o protecție socială bine dezvoltată oferă lucrătorilor care desfășoară o 
activitate independentă o asigurare a protecției sociale1. 

7. Necesitatea unei acțiuni colective
Numeroși lucrători care desfășoară o activitate independentă sunt conștienți că sunt 

mai vulnerabili decât salariații. Ei știu că nu sunt protejați prin convenții colective, iar piața nu 
este decât parțial în măsură să le rezolve problemele. Acest lucru ar putea constitui baza 
angajamentului lor colectiv în ceea ce privește solidaritatea obligatorie. Sindicatele trebuie să 
rezolve și provocarea care constă în reprezentarea activităților lor și în regruparea în interesul 
tuturor lucrătorilor, fie că este vorba despre locuri de muncă permanente sau flexibile, tipice 
sau atipice, remunerate sau parțial remunerat, sau de  lucrători care desfășoară o activitate 
independentă2.

8. Probleme care rezultă din coordonarea securității sociale
Definițiile sunt divergente nu numai de la o țară la alta, ci și în cadrul dreptului UE. 

Lipsa de claritate impune grave probleme în situațiile transfrontaliere. Lipsa interconectării 
între cadrele juridice naționale și cadrul juridic european în ceea ce privește diferența între 
ocuparea unui loc de muncă și prestarea de servicii face din noțiunea de lucrător care 
desfășoară o activitate independentă o chestiune problematică, în special în cazul muncii 
transfrontaliere3.

                                               
1 „World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in times of crisis and beyond”, Organizația Internațională a 
Muncii, Geneva: OIM, 2010, p. 59. OIM, 2010, p. 59.
2 Westerveld M., „The new self-employment: an issue for social policy? European Journal of Social Security”, volumul 14 
(2012), nr. 3, pp. 170-171.
3 Avizul Comitetului Social și Economic European din 21 martie 2013 referitor la utilizarea abuzivă a statutului de lucrător 
independent (INT/628).


